
 

                                                                           Odbor sportu MŠMT:  sport@msmt.cz 

 1 

 
 

 

e – INFO                                        2 / červenec  2012     
   

pouze prostřednictvím e-mailu 
OBSAH: 

1. Úvod 
2. Obecné informace 
3. Změny u vyhlášených Programů 
4. Pokyny k vyplnění formuláře 

 
ÚVOD 
MŠMT projednalo a schválilo vyhlášení 
Státní podpory sportu pro rok 2013. Sou-
časně Gremiální porada náměstka skupiny 
5 projednala aktualizaci Metodického 
postupu při realizaci dotací, zejména 
„Zásad“ k jednotlivým programům a vzor 

„Rozhodnutí“ pro poskytování dotací. 
V těchto informacích shrnujeme změny, 
vysvětlení strategie státní podpory v nad-
cházejícím období a pokyny k vyplnění 
formuláře pro podání žádosti na rok 2013.   

 
OBECNÉ INFORMACE 
 

 Porada vedení MŠMT schválila Státní podporu sportu pro rok 2013 pod č.j. MŠMT-
19507/2012-50 a Gremiální porada NM skupiny 5 projednala aktualizaci „Zásad“ 
k jednotlivým programům. Zveřejněno na adrese: www.msmt.cz – sport – dotace. 

  
 Při úpravě strategie pro poskytování státní dotace se zohledňují zkušenosti, připomínky a 

náměty z realizace státní podpory v letošním roce. Dochází ke změnám při vymezení 
žadatelů, kteří podávají žádost na MŠMT. A dochází také k úpravě obsahového vymezení 
u programů I, III, IV a V. 

 
 Důležitou informací je zavádění přesné evidence členské základny od jednotlivých 

žadatelů. Jedná se o elektronické zpracování  - jmenná evidence členů, včetně 
zaplacených členských příspěvků u sportovního svazu, ale i u sportovního klubu/oddílu. 
Pro rok 2013 budou ještě akceptovány podklady tak, jak je sportovní svaz, organizace 
v současné době eviduje. Plná verze elektronických požadavků bude vyžadována až pro 
rok 2014. 

 
 Zásadní změna ve strategii pří poskytování státní podpory se projeví u oblasti sportu pro 

všechny. S ohledem na finanční zdroje z loterií, které jsou převedeny do rozpočtů měst a 
obcí, je tato činnost nejen uskutečňována na místní, regionální úrovni, ale musí být tímto 
způsobem i podporována. Na republikové úrovni jsou podporovány pouze akce 
mezinárodního charakteru: za prvé - uskutečňované v ČR a za druhé – česká účast 
v zahraničí. 

 
 Poznámka: NM skupiny 5 prověřil všechny podmínky zadávání veřejných zakázek a GP 

náměstka dne 15. 7. 2012 stanovila plnění Směrnice MŠMT s tím, že u neinvestičních 
prostředků je nutné plnit pouze vymezení stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Znění je platné již pro rok 2012.  
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ZMĚNY U VYHLÁŠENÝCH PROGRAMŮ 

 

Program I 
 

Žadatelem je: 
 
a) Národní sportovní svaz s celostátní působností (dále jen „sportovní svaz“), kdy 

splní podmínky REPRE (oficiální žádost, Finanční dotazník, seznamy 
reprezentantů, pravidelné zasílání výsledkových listin). Nově: přehled členské 
základny v elektronické podobě, dle evidence svazu. 

 

b) Předzávorková sportovní organizace: ČOV, ČAUS, ČPV, ČHSO a sportovní 
svazy pro oblast zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“), podávají: 
oficiální žádost a Finanční dotazník. Nově: přehled členské základny 
v elektronické podobě, dle evidence svazu, mimo ČOV a ČPV. 

 
c) V oblasti ZPS. Nově: mohou předkládat požadavek na samostatných žádostech i 

sportovní svazy, které zajišťují pravidelnou činnost ZPS a také organizují jejich 
účast na mezinárodních soutěžích. 

 
d) Nově: Žádosti na „Významné sportovní akce“ (VSA) pořádané v ČR se 

podávají od roku 2013 prostřednictvím Programu I a V, dle významnosti a 
velikosti požadovaného finančního objemu.  Doporučujeme uvádět program I+V 
a MŠMT dle finančních možností bude řešit prostřednictvím programu I nebo V. 
Bližší členění je uvedeno u programu V. 

 
*……*……* 

 
Dotaz: Co je národní sportovní svaz? 

Odpověď: Je to sportovní svaz, který má mezinárodní autoritu. Tzn., že je členem 
mezinárodní sportovní federace, kde je vždy jen jeden zástupce členské 
země (ČR). 

 

Dotaz: Co je celostátní působnost? 

Odpověď: Je to sportovní svaz (organizace), který má sportovní kluby/oddíly ve 
všech krajích ČR. Výjimkou jsou olympijské sportovní svazy (např. saně, 
boby apod.)   

 
Dotaz: Co je VSA? 

Odpověď: Za významnou sportovní akci lze považovat pouze mezinárodní akci 
pořádanou v ČR. Nelze zaměňovat za případné navýšení podpory sportovní přípravy 
nebo účasti reprezentantů na mezinárodních soutěžích, akcí, zejména v zahraničí.   
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Program II, jako v minulých letech:  

 

Žadatelem je: 
 
a) sportovní svaz při splnění podmínek REPRE (oficiální žádost, Finanční dotazník, 

seznamy reprezentantů, pravidelné zasílání výsledkových listin). Nově: přehled 
členské základny v elektronické podobě, dle evidence svazu – předpokládáme, že 
ve větší míře je již splněno u Programu I.  

 
b) sportovní organizace s celostátní působností, vč. organizací působící na základě 

mezinárodní autority (ČOV, ČPV) – tzv. předzávorkové záležitosti. U ČOV se 
jedná o podporu finálového kola „ODM“. 

 
*……*……* 

 
 

Dotaz: Jak budou vypočteny finanční prostředky pro rok 2013? 

Odpověď: Výpočet se uskuteční podle stanovených kritérií:  Úspěšnost; Počet 
mládeže; Technický koeficient. Finanční prostředky budou použity na 
celé období OH cyklu s dvouletým přehodnocením a výrazné změny 
budou zapracovány do rozdělení státní dotace.  

 

Dotaz: Jak budou vypočteny finanční prostředky pro rok 2013 u ČOS? 

Odpověď: Výpočet se uskuteční opět podle stanovených kritérií, viz předchozí dotaz 
a poměrem k členské základně mládeže.  

 
 

 
 
 
Program III, zásadní změna proti minulému období  

 
Jak je již uvedeno v části „Obecné 
informace“, dochází ke změně strategie 
v podporování sportovních – 
tělovýchovných činností uskutečňovaných 
na místní a regionální úrovni bez vazby na 
reprezentaci ČR v zahraničí.  

Podporu činnosti na regionální úrovni je 
nutné nárokovat prostřednictvím rozpočtů 
veřejné správy. Na republikové úrovni jsou 
financovány pouze akce mezinárodního 
charakteru: např. Slet ČOS, 
celorepublikové akce s mezinárodní účastí, 
Gymnaestrády apod. 

Další změnou je vymezení žadatelů u 
podpory ZPS. Vedle sportovních 
specifických svazu druhu postižení 
(zrakově, sluchově, spastic handicap, 
mentálně, vnitřně a tělesně, které jsou 
sdruženy v ČPV), mohou žádat i národní 
sportovní svazy, které zajišťují pravidelnou 
činnost ZPS, včetně zabezpečování účasti 
těchto sportovců na mezinárodních soutěží 
dle reglementu mezinárodní světové 
federace příslušného sportu.  
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Žadatelem je: 
 
a) sportovní organizace s celostátním charakterem, působící v oblasti 

volnočasového, školního a univerzitního spotu. Nově: přehled členské základny 
v elektronické podobě, dle evidence organizace, 

 
b) ZPS: sportovní svazy s celostátním charakterem a organizace, včetně ČHSO. 

Nově: přehled členské základny v elektronické podobě, dle evidence svazu, 
mimo organizace ČPV. 
Nově: u oblasti ZPS mohou žádat o státní podporu i národní sportovní svazy, 
které zabezpečují činnost handicapovaných sportovců.    

 
c) Nově: u oblasti všeobecné činnosti – program III se podávají od roku 2013 

žádosti na „Významné akce“ (VA), dle vymezení uvedeného u P-III.   
 

d) Poznámka: členská základna bude kontrolována ve vztahu k duplicitním 
údajům. U těchto údajů bude evidován pouze příslušný podíl členů.     

 
*……*……* 

 
 
Dotaz: Jak budou podporovány organizace sportu pro všechny v roce 2013? 

Odpověď: Pouze prostřednictvím rozpočtu veřejné správy, tzn. z rozpočtů krajů, 
měst a obcí.   

 

Dotaz: Mohou žádat sportovní svazy o podporu na činnost handicapovaných 
sportovců, která je uskutečňována u svazu? 

Odpověď: Ano, ale pouze u sportů, které jsou na programu Paralympijských a 
Deaflympijských her. Podpora se uskutečňuje i pro účast na 
mezinárodních soutěží vyhlášených mezinárodní sportovní federací.    

 

Dotaz: Jak bude realizován „Středoškolský pohár“ u vybraných sportů 
(basketbal, florbal)?  A bude poskytována státní finanční podpora? 

Odpověď: Mimořádnost letošního roku při zveřejnění a realizaci středoškolské 
soutěže se projevila i ve financování a v organizaci tohoto projektu.  

Pro rok 2013 nebude MŠMT oficiálně vyhlašovat podporu 
Středoškolského poháru. MŠMT však také nebude tuto činnost zakazovat. 
Bude plně záležet na sportovním svazu, který bude zodpovědný za 
organizaci této akce. Současně bude na sportovním svazu i financování 
soutěže z prostředků, které budou svazu přiděleny, zejména v Programu 
V – organizace sportu. Finanční prostředky svaz obdrží dle kritérií 
základního výpočtu.   
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Program IV, změna proti minulému období:  

 
Pro rok 2013 jsou zpřesněny podmínky pro 
podávání žádostí, které se týkají 
víceúčelových zařízení, sportovních areálu 
pro více sportů.  
Vlastníci a dlouhodobí pronajímatelé 
těchto zařízení mohou předat svoji žádost 
prostřednictvím servisní organizaci (např. 
ČSTV, SSSČR atd.), která shrne všechny 
požadavky a předloží vlastní žádost, kde 
bude uvedena informace o počtu všech 
žádostí od víceúčelových zařízení.  
Servisní organizace jako každý jiný žadatel 
vyplní oficiální formulář, doloží stanovy, 
IČ, smlouvu s bankou, tabulku 
v elektronické podobě o žádostech 
jednotlivých konečných příjemců.  

Upozornění 1: Žádosti od konečných 
příjemců zůstávají u národních 
sportovních svazů a servisních organizací. 
Žadatelé předávající žádost na MŠMT 
musí mít přehled o všech náležitostech 
konečných příjemců s ohledem na 
legislativně právní úkony při následném 
předávání státních finančních prostředků.  

Upozornění 2: Směrnice MŠMT o 
zadávání veřejných zakázek je využito u 
investičního programu 133510. U 
neinvestičních dotací bude platit zákon č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Žadatelem je: 

a) sportovní svaz s celostátní působností. Nově: přehled členské základny 
v elektronické podobě, dle evidence svazu – předpokládáme, že ve větší míře je 
již splněno u Programu I.  

b)  sportovní organizace s celostátní působností (např. ČOS, KČT apod.). Nově: 
přehled členské základny v elektronické podobě, dle evidence svazu – 
předpokládáme, že ve větší míře je již splněno u Programu I. 

c)  servisní organizace (např. ČOS, KČT apod.) pouze s účelovým vymezením 
požadavků:  

 TJ/SK jako vlastníků a dlouhodobých pronajímatelů (min. 10 let) 
sportovních zařízení  s víceúčelovým zaměřením (s více sporty - 
víceúčelové haly, areály pro více sportů apod.), vč. vlastnictví servisní 
organizace 

Poznámka:  U oblasti ZP: pouze vlastník a dlouhodobý pronajímatel (min. 10 let), 
který má ve stanovách hlavní předmět činnosti sport handicapovaných.    

 
Dotaz: Mohou žádat TJ/SK přímo na MŠMT o státní podporu pro rok 2013? 

Odpověď: Ne. Ale je tu možnost pro víceúčelová sportovní zařízení, která mohou 
žádat o podporu prostřednictvím servisní organizace jako ČSTV, SSSČR 
atd., která zodpovídá za jednotlivé konečné příjemce a bude také za ně 
vyúčtovávat celou státní dotaci.  

 Sportovní svaz předkládá žádosti u Programu IV za jednooborové 
sportovní zařízení vlastního odvětví. 

 Sportovní svaz může zahrnout do požadavku i další žádosti od  TJ/SK se 
zařízením s víceúčelovým zaměřením dvou a více, kde je dominantní 
příslušné odvětví. Záleží na konečném příjemci, ale i na sportovním 
svazu, zda takovéto žádosti akceptuje a zařadí do celkového požadavku. 
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Program V  
 

Žadatelem je: 
a) Sportovní svaz s celostátní působností. Nově: přehled členské základny 

v elektronické podobě, dle evidence svazu – předpokládáme, že ve větší míře je 
již splněno u Programu I.  

b)  Sportovní organizace s celostátní působností (např. ČOS, KČT apod.). Nově: 
přehled členské základny v elektronické podobě, dle evidence svazu – 
předpokládáme, že ve větší míře je již splněno u Programu I. 

c)  Servisní organizace (např. ČOS, KČT apod.) pouze s účelovým vymezením 
požadavků:  

 dle členství sportovních svazů v servisní organizaci, 
 ostatní národních sportovních svazů, bez duplicitních požadavků. 

d)  U „Významných sportovních akcí“ (VSA) žádají sportovní svazy a organizace 
s celostátní působností. Žádosti se předkládají podle obsahového vymezení o: 
• podporu VSA na následný kalendářní rok – 2013, 
• podporu VSA přesahující kalendářní rok 2013, 
• podporu VSA přesahující kalendářní rok 2013, včetně návrhu na kandidaturu. 

 
Poznámka: Pro rok 2013 se předpokládá přesunutí cca 300 mil. Kč z Programu V na 

podporu oblasti sportovně talentované mládeže v Programu II.  

 
 
 
Program 133510, jako v minulých letech:  

 
Žadatelem je: 

ad. 1    Subtitul 133512:  

a) Žadatelem je NNO, které vlastní (bude vlastnit) sportovní zařízení nebo 
má výpůjčku, resp. dlouhodobou nájemní smlouvou (minimálně na 10 let) na 
provozování sportovního zařízení. 

b) Žadatelem je město, obec s platnou dlouhodobou nájemní smlouvou uzavřenou 
s NNO na celoroční sportovní činnost na dobu minimálně 10 let, s platností od 
roku podání žádosti.    

ad. 2    Subtitul 133513:  

a) Žadatelem jsou resortní sportovní centra a NNO zabezpečující systém přípravy 
sportovní reprezentace ČR a talentované mládeže, včetně pořádání mezinárodních 
akcí. 

b) Žádosti předkládají pouze NNO, národní sportovní svazy a resortní sportovní 
centra, které zajišťují přípravu sportovní reprezentace ČR. 

 
Poznámka: Pro rok 2013 se předpokládá změnit poměr finančního objemu mezi 

subtituly. Záměrem je posílení Subtitulu 133513, tzn. oblasti sportovní 
reprezentace.   
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POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE 
 
 
 

NEINVESTIČNÍ ŽÁDOST 

 
ad. 1 – Oficiální žádost 
Žadatel vyplní pouze jednu variantu z A, B 
nebo C. V této jedné variantě doplní zbytek 
požadovaných údajů a přiloží požadované 
dokumenty – Úředně ověřené stanovy, IČ a 
smlouvu s bankou. Dále připojí elektronický 
přehled o členské základně. U P-4 tabulku 
v elektronické podobě s přehledem konečných 
příjemců.   
Poznámka: Formulář žádosti již neobsahuje 2 
části, ale vše je sloučeno do jednoho 
formuláře. Projektem je myšlena celá žádost, 
případně účelové zaměření státní podpory, 
které je možné uvést v obsahovém vymezení 
požadavku, viz bod 12. Projekty se již 
nepodávají samostatně jako v minulých letech.  
Upozornění 1: Pokud žadatel podává více 
žádostí na další „Programy“ nebo na „VSA“, 
vždy na samostatném formuláři oficiální 
žádosti. Obdobně se předkládají žádosti pro 
oblast ZPS, vždy samostatně k jakémukoliv 
programu. 
U více žádostí mohou být úředně ověřené 
dokumenty v originální podobě přiloženy 
pouze jednou, a to u první žádosti. K ostatním 
žádostem lze přiložit pouze kopii ověření 
s označením na titulní straně žádosti, u kterého 
programu je originál uložen.  
Upozornění 2: Žádost nemůže podávat TJ/SK 
samostatně, ale pouze prostřednictvím svazu či 
organizace s celostátní působností.  
 
ad. 2 – Identifikační údaje 
Sportovní sdružení – Název sportovního svazu, 
sportovní organizace a následné údaje je nutno 
všechny vypsat. U kontaktního spojení se 
uvádí přímé spojení na zodpovědnou osobu, 
která může plnohodnotně odpovědět na 
případné doplňující požadavky MŠMT.  
Razítko a podpis – nutno potvrdit na každé 
straně žádosti. 
 
ad. 3 – Statutární orgán 
Zástupce organizace, který statutární 
organizaci zastupuje.  

 
ad. 4 – Členská základna 
Údaje o členské základně jsou zásadním 
údajem. Pro rok 2013 je ještě možné využít 
stávající elektronické vedení evidence členské 
základny, které má sportovní svaz, organizace 
k dispozici.  
Při rozhodování o státní dotaci bude však 
přihlíženo, zda údaj o členské základny je 
relevantní.  
Poznámka: 
Od roku 2014 bude vyžadováno, bez výjimky, 
vyplnění a dodání databázového souboru 
(minimálně v programu MS Excel) s údaji:  
příjmení – jméno – rodné číslo bez údaje za 
lomítkem (rodné číslo zůstává pouze u NNO) 
– pohlaví - název sportovního klubu – 
město/obec – údaj o členství (registrovaný 
sportovec, trenér, rozhodčí, technický a 
organizační pracovník, funkcionář, ostatní) – a 
hlavní údaj o zaplacené částce členského 
příspěvku (jmenovitě u každé osoby částka 
zaplacená svazu, ale i klubu/oddílu).  
NNO, která již má zpracované uvedené údaje 
může je předložit již pro rok 2013. Bude 
zohledněno při hodnocení stavu podané 
žádosti. Obdržené údaje budou využity pro 
konečné uložiště.   
 
ad. 5 – Informace o DPH 
Nutno vyplnit jednu z variant.  
 
ad. 6 – Datum podání daňového přiznání 
Nutno vyplnit, resp. uvést jiné důvody. Nelze 
nechat bez vyplnění.    
 
ad. 7 – Údaje o státní dotaci 
Nutno vyplnit, zejména v případě, kdy budou 
hrazeny i částečně náklady pro akce 
následného roku. Tuto skutečnost nutno pak 
uvést a rozepsat u obsahu, viz bod č. 12.  
 
ad. 8 – Ekonomika žádosti 
Nutno vyplnit – zásadní údaj. Možno rozepsat 
v obsahu bod č. 12 nebo v příloze k žádosti.  
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Upozornění: U žádostí k programům I, II a V 
jsou údaje o rozpočtovaných a požadovaných 
nákladů pouze informativního charakteru. 
Důvodem je výpočet finančního objemu, dle 
stanovených kritérií a doložené faktografie, ve 
vazbě na možnosti státního rozpočtu.   
Poznámka: Náklady je třeba uvést v plné 
hodnotě. Otázkou při stanovení finančního 
objemu může být výše požadavku sportovního 
svazu, který bude zachován i v případě vyššího 
výpočtu.   
 
ad. 9 – Další informační údaje 
Nutno vyplnit nebo alespoň vypsat „NE“.  
 
ad. 10 – Účetní hodnota majetku NNO 
Nutno vyplnit, nelze nechat bez vyplnění při 
podání žádosti na P-4. Jedná se o skutečný, 
poslední údaj z účetní evidence.    
 
ad. 11 – Dílčí údaj 
Nutno vyplnit, nelze nechat bez vyplnění při 
podání žádosti na P-4. 

 
ad. 12 – Obsahové vymezení 
Nutno vyplnit – zásadní údaj, nelze nechat bez 
vyplnění. Rozepsat u více konečných příjemců 
u P-4 (info o celkovém počtu příjemců), 
rozepsat VSA/VA a dalších akcí, zejména 
přesahující kalendářní rok.  
 
ad. 13 – Realizátor projektu 
Nutno vyplnit, nelze nechat bez vyplnění.    
 
ad. 14 – Požadované přílohy 
Zásadní údaj  - nutno vyplnit, nelze nechat bez 
vyplnění. 
 
ad. 15 – Informace 
Informace o podání žádosti. 
Razítko a podpis – nutno potvrdit. 
 
 
 
************************************** 

 
 
 
 
 
 

INVESTIČNÍ ŽÁDOST 

 

Podmínky pro vyplnění žádosti je uvedeno ve vyhlášeném programu 133510 a zveřejněném 
v materiálu „Státní podpora sportu pro rok 2013“ na adrese  www.msmt.cz – sport – dotace.  
 
 
 
Dne: 16. 7. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval tým pracovníků  
pod vedením  
Dr. M. Vosyky, ředitele odboru sportu 


